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USNESENÍ RADY MĚSTA
Usnesení č. 21/2017 ze schůze Rady města Čelákovic dne 19. září 2017

Rada města Čelákovic:

1.1 Schvaluje předložený program jednání.

1.2.1 Jmenuje Ing. Miloše Sekyru ověřovatelem usnesení.

1.2.2 Jmenuje Ing. Miloše Chouru ověřovatelem zápisu.

1.3 Schvaluje zápis Rady města Čelákovic ze schůze č. 20/2017 ze dne 5. 9. 2017. 

2.1 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření a text Smlouvy o nájmu pozemků č. SML/2017/357, 
mezi Správou železniční dopravní cesty, státní organizace, jako pronajímatelem částí pozemků p. č. 
3514 – ostatní plocha/dráha, o výměře 80,10 m², z celkové výměry 566 m², v k. ú. Čelákovice a obci 
Čelákovice, p. č. 60/1 – ostatní plocha/dráha, o výměře 25,90 m², z celkové výměry 35.799 m², v k. ú. 
Záluží u Čelákovic a obci Čelákovice a městem Čelákovice, jako nájemcem, za úhradu 2.120,00 Kč za 
rok.

2.2.1 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření a text Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení 
služebnosti inženýrské sítě č. SML/2017/354, mezi Krajskou správou a údržbou silnic Středočeského 
kraje, příspěvková organizace, jako budoucím povinným a městem Čelákovice, jako budoucím 
oprávněným. Budoucí povinný zřídí budoucímu oprávněnému služebnost inženýrské sítě práva zřízení 
a provozování vodovodního přivaděče a kanalizační stoky na pozemcích:
- p. č. 3142 – ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 9.325 m²;
- p. č. 3870 – ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 3.790 m²;
- p. č.3909/7 – ostatní plocha/silnice, o výměře 1 035 m²;
- p. č.3909/8 – ostatní plocha/silnice, o výměře 793 m²;
všechny v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice,
- p. č. 246/1 – ostatní plocha/silnice, o výměře 4.854 m²;
- p. č. 247 – ostatní plocha/silnice, o výměře 2.292 m²;
oba v k. ú. Záluží u Čelákovic a obci Čelákovice, za úhradu 8.900,00 Kč bez DPH (tj. 10.769,00 Kč 
včetně DPH).

2.2.2 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření a text Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení 
služebnosti inženýrské sítě č. SML/2017/355, mezi Krajskou správou a údržbou silnic Středočeského 
kraje, příspěvková organizace, jako budoucím povinným a městem Čelákovice, jako budoucím 
oprávněným. Budoucí povinný zřídí budoucímu oprávněnému služebnost inženýrské sítě práva zřízení 
a provozování splaškové kanalizace na pozemcích:
- p. č. 246/2 – ostatní plocha/silnice, o výměře 3.916 m²;
- p. č. 243/1 – ostatní plocha/silnice, o výměře 17.330 m²;
oba v k. ú. Záluží u Čelákovic a obci Čelákovice, za úhradu 1.200,00 Kč bez DPH (tj. 1.452,00 Kč 
včetně DPH).
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2.3 Schvaluje v souladu s usnesením Zastupitelstva města č. 14/2016/3 ze dne 21. 9. 2016, uzavření 
a text Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. SML/2017/377 mezi městem Čelákovice, jako 
vlastníkem pozemků a ČEZ Distribuce, a. s., Děčín IV, jako oprávněnou osobou. Vlastník pozemků 
zřídí oprávněné osobě služebnost inženýrské sítě, a to práva zřídit, provozovat a umístit 
na pozemcích vlastníka pozemků:
- p. č. 1692/18 – ostatní plocha/jiná plocha, o výměře 332 m²;
- p. č. 1692/19 – ostatní plocha/jiná plocha, o výměře 377 m²;
- p. č. 1692/115 – ostatní plocha/jiná plocha, o výměře 291 m²;
v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, kabelové vedení NN, za úhradu 6.900,00 Kč bez DPH (tj. 
8.349,00 Kč včetně DPH). 

2.4 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření a text Smlouvy o náhradě za omezení užívání silnice 
č. SML/2017/358 k akci „Čelákovice – dešťová kanalizace Kollárova, Sedláčkova“, mezi 
Středočeským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Středočeského kraje, 
příspěvková organizace, Praha, jako vlastníkem silnice a městem Čelákovice, jako uživatelem, 
na pozemku p. č. 3133 – ostatní plocha/silnice, o výměře 1.884 m², v k. ú. Čelákovice a obci 
Čelákovice, za úhradu 500,00 Kč bez DPH (tj. 605,00 Kč včetně DPH).

2.5.1 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření a text Nájemní smlouvy č. SML/2017/362 mezi 
městem Čelákovice, jako pronajímatelem pozemku st. p. č. 1425/7 – zastavěná plocha a nádvoří, 
o výměře 19 m², v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice a panem L. H., Čelákovice, jako nájemcem, za 
cenu 1.140,00 Kč/rok. 

2.5.2 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření a text Nájemní smlouvy č. SML/2017/363 mezi 
městem Čelákovice, jako pronajímatelem pozemku st. p. č. 4085 – zastavěná plocha a nádvoří, 
o výměře 21 m², v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice a manželi V. a R. G., Čelákovice, jako nájemci, 
za cenu 1.260,00 Kč/rok. 

2.6 Schvaluje v souladu s usnesením Zastupitelstva města č. 14/2016/3 ze dne 21. 9. 2016 uzavření 
a text Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. SML/2017/120 mezi městem Čelákovice, 
jako vlastníkem pozemku a GasNet, s. r. o., Ústí nad Labem, jako oprávněnou osobou. Vlastník 
pozemku zřídí oprávněné osobě služebnost inženýrské sítě, a to práva zřídit, provozovat a umístit 
na pozemku p. č. 108/1 – ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 15.335 m², v k. ú. Čelákovice 
a obci Čelákovice, plynárenské zařízení, za úhradu 12.000,00 Kč bez DPH (tj. 14.520,00 Kč včetně 
DPH). 

2.7.1 Revokuje usnesení Rady města č. 16/2017/2.9 ze dne 25. 7. 2017.

2.7.2 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření a text Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene – služebnosti č. SML/2017/361 mezi městem Čelákovice, jako vlastníkem pozemků 
a firmou GasNet, s.r.o., Ústí nad Labem, jako budoucím oprávněným. Vlastník pozemků zřídí 
budoucímu oprávněnému služebnost inženýrské sítě práva zřízení a provozování plynárenského 
zařízení na pozemcích:
- p. č. 3048/3 – ostatní plocha/silnice, o výměře 5.055 m²;
- p. č. 3057 – ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 1.219 m²;
- p. č. 3062 – ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 1.590 m²;
- p. č 3496/2 – ostatní plocha/jiná plocha, o výměře 507 m²;
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všechny v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, kdy předpokládaná délka činí 263 bm a předpokládaná 
úhrada 39.450,00 Kč bez DPH (tj. 47.734,50 Kč včetně DPH).

2.8 Bere na vědomí doručenou nabídku a konstatuje, že nabídka není v souladu se zveřejněným 
záměrem, který schválila Rada města usnesením č. 32/2016/2.4 dne 20. 12. 2016.

2.9.1 Schvaluje na základě ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších 
předpisů a v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecních zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Inventarizační zprávu o mimořádné inventarizaci 
majetku a závazků města Čelákovic evidovaných ve střediscích Sauna a JSDH k 30. 6. 2017.

2.9.2 Souhlasí v návaznosti na zjištění a návrh opatření ústřední inventarizační komise č. 17m/1 ve 
středisku 9.1. SAUNA dle Inventarizační zprávy o mimořádné inventarizaci majetku a závazků města 
Čelákovic evidovaných ve střediscích Sauna a JSDH k 30. 6. 2017 ze dne 15. 9. 2017, s tím, že 
nedošlo ke škodě na majetku města Čelákovic a ukládá vedoucí odboru správy majetku a investic 
a vedoucímu odboru finančního a plánovacího provést evidenční a účetní srovnání stavů.

2.9.3 Ukládá v návaznosti na zjištění a návrh opatření ústřední inventarizační komise č. 17m/1 ve 
středisku 9.2. JSDH, část 9.2.1. Čelákovice dle Inventarizační zprávy o mimořádné inventarizaci 
majetku a závazků města Čelákovic evidovaných ve střediscích Sauna a JSDH k 30. 6. 2017 ze dne 
15. 9. 2017, škodní komisi projednat a posoudit případ zjištěné škody ve středisku JSDH a spolu 
s návrhem vypořádání škody předložit Radě města k rozhodnutí o způsobu řešení škody v termínu do 
31. 12. 2017.

2.9.4 Ukládá v návaznosti na zjištění a návrh opatření ústřední inventarizační komise č. 17m/1 ve 
středisku 9.2. JSDH, část 9.2.1. Čelákovice dle Inventarizační zprávy o mimořádné inventarizaci 
majetku a závazků města Čelákovic evidovaných ve střediscích Sauna a JSDH k 30. 6. 2017 ze dne 
15. 9. 2017, vedoucí odboru správy majetku a investic a vedoucímu odboru finančního a plánovacího 
provést evidenční a účetní srovnání stavů.

2.10.1 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, odstranění stavby pergoly z terasy Mateřské školy 
Čelákovice, J. A. Komenského 1586, příspěvková organizace.

2.10.2 Ukládá vedoucí odboru správy majetku a investic zajistit odstranění a likvidaci stavby pergoly.

2.11.1 Rozhodla na základě výsledků šetření škodní komise města Čelákovic, že neprojednanou 
likvidací koberce goldr. pořízeného v roce 2003 v pořizovací ceně 10.319,40 Kč nedošlo ke škodě na 
majetku města Čelákovice. 

2.11.2 Rozhodla na základě výsledků šetření škodní komise města Čelákovic, že neprojednanou 
likvidací zásuvkového kontejneru pořízeného v roce 1995 v pořizovací ceně 2.281,40 Kč nedošlo ke 
škodě na majetku města Čelákovice. 

2.11.3 Rozhodla na základě výsledků šetření škodní komise města Čelákovic, že neprojednanou 
likvidací elektronického odstraňovače vodního kamene pořízeného v roce 2014 v pořizovací ceně 
3.440,00 Kč došlo ke škodě na majetku města Čelákovice. 



Usnesení č. 21/2017 ze schůze Rady města Čelákovic

4

2.11.4 Ukládá na základě výsledků šetření a doporučení škodní komise města Čelákovic 
a v návaznosti na usnesení Rady města č. 21/2017/2.11.3 ze dne 19. 9. 2017 odpovědné osobě, panu 
R. Š., náhradu za způsobenou škodu ve výši 60 % z pořizovací ceny, tedy 2.064,00 Kč. 

2.11.5 Ukládá v návaznosti na usnesení Rady města č. 21/2017/2.11.4 ze dne 19. 9. 2017 vedoucímu 
odboru finančního a plánovacího vymáhat po odpovědné osobě, panu R. Š., náhradu za způsobenou 
škodu ve výši 2.064,00 Kč a provést příslušné účetní operace. 

2.12 Souhlasí v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, s likvidací digi. kopírky s duplexem, kopírky AR-5316 
a kopírovacího stroje Canon iR2018, umístěných v Základní škole Čelákovice, J. A. Komenského 414, 
příspěvková organizace.

2.13 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření a text Darovací smlouvy č. SML/2017/364 mezi 
městem Čelákovice, jako obdarovaným a Českou republikou – Hasičským záchranným sborem 
Středočeského kraje, jako dárcem osobního automobilu Škoda Octavia, RZ: 6S6 7410, včetně 
výstražného a zvukového zařízení a autorádia v příslušenství a reflexní vesty ve výbavě v pořizovací 
ceně 442.007,40 Kč se zůstatkovou hodnotou 149.137,50 Kč.

2.14 Nedoporučuje Zastupitelstvu města prodej pozemků p. č. 47/1, orná půda o výměře 7.159 m²
a p. č. 47/2, orná půda o výměře 550 m², vše v k. ú. Záluží u Čelákovic a obci Čelákovice. 

2.15 Souhlasí se svěřením majetku města Čelákovic dle inventurních soupisů ze dne 13. 9. 2017 
Mateřské škole Čelákovice, Přístavní 333, příspěvková organizace, ke správě a užívání. Majetek je 
evidován v budově č. p. 2071.

3.1 Schvaluje na základě ustanovení § 31 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, nový odpisový plán 
na rok 2017 Pečovatelské služby Čelákovice, příspěvková organizace, ve výši 19.950,00 Kč.

3.2 Schvaluje na základě ustanovení § 31 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, upravený odpisový 
plán na rok 2017 Mateřské školy Čelákovice, Rumunská 1477, příspěvková organizace, ve výši 
152.475,00 Kč.

3.3 Souhlasí na základě ustanovení § 31 odst. 2 písm. d) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 
písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, s použitím 
prostředků fondu investic Mateřské školy Čelákovice, Rumunská 1477, příspěvková organizace, ve 
výši 141.719,32 Kč. 

3.4 Schvaluje na základě ustanovení § 31 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, odpisový plán 
Městského domu dětí a mládeže Čelákovice, příspěvková organizace, na rok 2017, ve výši 15.345,00
Kč.
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3.5 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, úpravy rozpočtu Městského domu dětí a mládeže 
Čelákovice, příspěvková organizace, na rok 2017 následovně:
účet 518 ostatní služby navýšení o 60.000,00 Kč, 
účet 551 odpisy hmotného majetku navýšení o 15.345,00 Kč.

3.6 Bere na vědomí rozpočtová opatření – přesuny mezi položkami v rámci paragrafů 2339, 3111, 
3319, 5311 a 6399 rozpisu rozpočtu města 2017 provedené k 31. 8. 2017.

4.1.1 Rozhodla o stanovení finančního příspěvku na zajištění projektové dokumentace jedné 
vodovodní a jedné kanalizační přípojky v místní části Záluží Cihelna, související inženýrské činnosti 
a poplatku za podání žádosti o územní řízení ve výši 5.000,00 Kč včetně DPH za každou přípojku.

4.1.2 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, text vzorové smlouvy o finančním příspěvku na zajištění 
projektu vybudování vodovodních a kanalizačních přípojek v místní části Záluží Cihelna.

4.1.3 Pověřuje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, starostu města uzavíráním jednotlivých smluv o finančním 
příspěvku na zajištění projektu vybudování vodovodních a kanalizačních přípojek v místní části Záluží 
Cihelna.

4.2.1 Schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, jako pro město nejvhodnější nabídku účastníka řízení 1. SčV, a. s., Praha 10,
na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem „ČELÁKOVICE – Výměna 
sekčních šoupat na vodovodu“, za cenu 3.589.987,34 Kč bez DPH (tj. 4.343.884,68 Kč včetně DPH).

4.2.2 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření a text Smlouvy o dílo č. objednatele SML/2017/375 
mezi městem Čelákovice, jako objednatelem a 1. SčV, a. s., Praha 10, jako zhotovitelem, na plnění 
veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem „ČELÁKOVICE – Výměna sekčních 
šoupat na vodovodu“, 3.589.987,34 Kč bez DPH (tj. 4.343.884,68 Kč včetně DPH).

4.3 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření Dodatku č. 2 SML/2012/213-2 na pronájem 3 
kopírovacích strojů s pronajímatelem Kancelářská technika TOP servis, s.r.o., Praha 9, IČ: 64940110, 
na dobu neurčitou.

4.4 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření a text smlouvy o dílo č. SML/2017/376 mezi městem 
Čelákovice, jako objednatelem a BF Stavitelství spol. s r. o., Čelákovice, jako zhotovitelem, na plnění 
veřejné zakázky „Plot v areálu ZŠ Kostelní – zajištění staveniště“, za cenu dle Smlouvy o dílo 
159.124,00 Kč bez DPH (tj. 192.540,00 Kč včetně DPH).

4.5.1 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zadávací dokumentaci veřejné zakázky malého rozsahu 
skupiny C na stavební práce s názvem „ČELÁKOVICE – Rekonstrukce ulice Na Švihově 
v Čelákovicích - I. etapa“.
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4.5.2 Ukládá vedoucí odboru správy majetku a investic zahájit zadávací řízení veřejné zakázky 
„ČELÁKOVICE – Rekonstrukce ulice Na Švihově v Čelákovicích - I. etapa“, do 26. 9. 2017.

4.6.1 Se seznámila se studií rekonstrukce Městského muzea v Čelákovicích, příspěvková organizace,
zpracovanou Projektovým atelierem pro architekturu a pozemní stavby, s. r. o., Praha 2.

4.6.2 Schvaluje studii rekonstrukce Městského muzea v Čelákovicích, příspěvková organizace,
zpracovanou Projektovým atelierem pro architekturu a pozemní stavby, s. r. o., Praha 2, jako podklad 
pro navazující stupně projektové dokumentace.

4.6.3 Ukládá starostovi města zahájit jednání o majetkovém vypořádání k části sklepního prostoru pod 
č. p. 464, Na Hrádku, Čelákovice a části nádvoří tvrze včetně sklepního prostoru na pozemku st. p. č. 
138/1, zastavěná plocha nádvoří, v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice.

4.7.1 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, rozsah a provedení dodatečných stavebních prací podlimitní 
veřejné zakázky na stavební práce „Rekonstrukce sportovní haly Vikomt, Čelákovice“, uvedených ve 
změnovém listě č. 6 v hodnotě 136.955,00 Kč bez DPH.

4.7.2 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření a text Dodatku č. SML/2017/083-3 ke smlouvě o dílo 
č. SML/2017/083 uzavřené dne 6. 4. 2017 mezi městem Čelákovice, jako objednatelem a Adevita 
s. r. o., Dolní Břežany, jako zhotovitelem, na plnění veřejné zakázky „Rekonstrukce sportovní haly 
Vikomt, Čelákovice“, za cenu dle Smlouvy o dílo ve znění jejích dodatků 6.717.476,00 Kč bez DPH 
(8.128.146,41 Kč včetně DPH).

5.1 Se seznámila se Závěrečnou zprávou o realizaci projektu Terénní program Čelákovice –
Semiramis, z . ú., Nymburk, za období od 1. 1. 2017 do 30. 6. 2017.

5.2 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření Dodatku č. 1 a text Dodatku č. 1 k veřejnoprávní 
smlouvě o dotaci na poskytování sociální služby č. S-0176/SOC/2017/1 mezi Pečovatelskou službou 
Čelákovice, příspěvková organizace, jako příjemcem a Středočeským krajem, jako poskytovatelem. 

6.1.1 Rozhodla v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů, o poskytnutí individuální dotace ve výši 9.000,00 Kč Spolku pro 
varhanní hudbu, IČ 28558987, se sídlem Kostelní 25, Čelákovice, na účel vyjádřený v žádosti čj. 
MUC/10436/2017-OŠIK/201 ze dne 11. 8. 2017 – na náklady spojené s pořádáním koncertu „Martin 
Luther v hudbě“, dne 14. 10. 2017 v Husově sboru v Čelákovicích.

6.1.2 Schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, text a uzavření veřejnoprávní smlouvy SML/2017/122/DI-SPR11 mezi městem 
Čelákovice, jako poskytovatelem a Spolkem pro varhanní hudbu, jako příjemcem. 

8.1 Se seznámila se zápisem z jednání Komise bytové a sociální č. 9/2017 ze dne 7. 9. 2017. 

8.2.1 Bere na vědomí ukončení nájmu s paní J. M. v bytě o velikosti 2+1 o celkové výměře 47,45 m² 
v č. p. 1445/12, ul. Prokopa Holého, Čelákovice.
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8.2.2 Rozhodla v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, o uzavření Nájemní smlouvy na pronájem bytu 
o velikosti 2+1 o výměře 47,45 m² v č. p. 1445/12, Prokopa Holého, Čelákovice, s manželi J.
a I. M. Zároveň ukládá správci bytového fondu Q-BYT Čelákovice, spol. s r.o., uzavřít Nájemní 
smlouvu v termínu do 30. 9. 2017. 

8.3 Přiděluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, byt o velikosti 3+kk o celkové ploše 89,50 m² v domě 
č. p. 1269, ul. Prokopa Holého, Čelákovice, paní B. K., Čelákovice, dle seznamu uchazečů o pronájem 
bytu. Dům je po rekonstrukci z roku 2002. Výše nájemného je 68,41 Kč/m² a měsíc. Smluvní nájemné 
za m² podlahové plochy bytu bylo stanoveno v souladu s usnesením Rady města ze dne 18. 8. 2011. 
Vedle nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu. Před uzavřením Nájemní 
smlouvy o nájmu bytu bude ze strany nájemce složena peněžitá jistota ve výši trojnásobku měsíčního 
nájmu, bez započtení záloh na úhradu služeb poskytovaných v souvislosti s užíváním bytu.

8.4 Přiděluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, byt o velikosti 1+1 o celkové ploše 44,83 m² v domě 
č. p. 1444, ul. Prokopa Holého, Čelákovice, paní M. L., Čelákovice, dle seznamu uchazečů 
o pronájem bytu. Dům je po rekonstrukci z roku 1957. Výše nájemného je 68,41 Kč/m²
a měsíc. Smluvní nájemné za m² podlahové plochy bytu bylo stanoveno v souladu s usnesením Rady 
města ze dne 18. 8. 2011. Vedle nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu. 
Před uzavřením Nájemní smlouvy o nájmu bytu bude ze strany nájemce složena peněžitá jistota ve 
výši trojnásobku měsíčního nájmu, bez započtení záloh na úhradu služeb poskytovaných v souvislosti 
s užíváním bytu.

8.5 Přiděluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, byt o velikosti 2+1 o celkové ploše 50,27 m² v domě 
č. p. 606, ul. Průběžná, Milovice, panu V. Š., Čelákovice, dle seznamu uchazečů o pronájem bytu. 
Dům je z roku 1997. Výše nájemného je 58,03 Kč/m² a měsíc. Smluvní nájemné za m² podlahové 
plochy bytu bylo stanoveno v souladu s usnesením Rady města ze dne 6. 1. 2011. Vedle nájemného 
bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu. Před uzavřením Nájemní smlouvy o nájmu bytu 
bude ze strany nájemce složena peněžitá jistota ve výši trojnásobku měsíčního nájmu, bez započtení 
záloh na úhradu služeb poskytovaných v souvislosti s užíváním bytu.

8.6 Přiděluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, byt o velikosti 3+1 o celkové ploše 65,61 m² v domě 
č. p. 616, ul. Topolová, Milovice, paní V. M., Čelákovice, dle seznamu uchazečů o pronájem bytu. 
Dům je z roku 1998. Výše nájemného je 58,03 Kč/m² a měsíc. Smluvní nájemné za m² podlahové 
plochy bytu bylo stanoveno v souladu s usnesením Rady města ze dne 6. 1. 2011. Vedle nájemného 
bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu. Před uzavřením Nájemní smlouvy o nájmu bytu 
bude ze strany nájemce složena peněžitá jistota ve výši trojnásobku měsíčního nájmu, bez započtení 
záloh na úhradu služeb poskytovaných v souvislosti s užíváním bytu.

10.1 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření smlouvy a text Smlouvy o dílo č. objednatele 
SML/2017/374 a č. zhotovitele 262/2017 na přípravu, administrativní a organizační zajištění 
zadávacího řízení „Svoz biologicky rozložitelného odpadu na území města Čelákovice“ za celkovou 
cenu 138.500,00 Kč bez DPH mezi městem Čelákovice, jako objednatelem a společností ISES s.r.o., 
IČ 64583988, M. J. Lermontova 25, Praha 6, jako zhotovitelem.
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10.2 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření smlouvy a text Smlouvy o dílo č. objednatele 
SML/2017/373 a č. zhotovitele 256/2017 na „Rozšíření systému odděleného sběru ve městě 
Čelákovice“, jejímž předmětem je zpracování podkladových studií a analýz, zpracování žádosti 
o poskytnutí podpory v rámci OPŽP včetně manažerského řízení realizace projektu a příprava 
a administrace zadávacího řízení na dodavatele, za celkovou cenu 165.000,00 Kč bez DPH mezi 
městem Čelákovice, jako objednatelem a společností ISES s.r.o., IČ 64583988, M. J. Lermontova 25, 
Praha 6, jako zhotovitelem.

11.1 Schvaluje pracovní řád Městského úřadu Čelákovice č. I/4/2017 s tím, že účinnost nového
pracovního řádu je stanovena od 1. 10. 2017.

Zapsala: Romana Liscová dne 19. 9. 2017

Usnesení ověřil: Ing. Miloš Sekyra
                                                                                                    

Ing. Josef Pátek
           starosta města Čelákovic


